Den 18. februar 2010 (Ekstraordinær herunder)

Ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug.
Formanden Søren Skaarup bød velkommen. Første punkt var valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog advokat
Søren B. Lindegaard fra Ret & Råd Fyn A/S som dirigent og sekretær Vibeke Rasmussen som referent. Begge blev
valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
Der blev straks nedsat et stemmeudvalg på 5 personer: Erik Balzar, Flemming Nielsen, Torben Mortensen, Rene Palm
og Peter Pætau.
Dagsordenens pkt. 1 – beretning:
Formanden Søren Skaarup: Der er sket rigtig mange ting det sidste år. For 1 måned siden afsluttedes voldgiftssagen, der
er programafstemning på dagsorde- nen med en Minimumspakke med en lille betalingsstigning eller en større Ønskepakke med en lidt større betalingsstigning. Der har været gennemgået overens- komst, vedtægter, administration og
økonomi. Der er mange kanaler, der skal vises, men i forhold til programudbyderne er det op ad bakke hele tiden.
Bestyrelsens mål er, at de 16 kanaler, der i dag er i pakke 1, skal være 30 kana- ler i 2011. Hvis der derudover ønskes
flere kanaler, må der foretages tilkøb.
Der vises digitalt TV, der kræver enten et TV med den nødvendige tuner, eller en boks til 250 kr., som kan købes hos
GAL. Senere indføres en boks til kodet TV. Der er planlagt et betalingssystem, så det bliver muligt individuelt at vælge,
hvilke kanaler man vil se. Så når udbyderne vil være med, er foreningen klar. Voldgiftssagen er afsluttet med 2
kendelser: Der er skåret 2 år af bindingen til Canal Digital, og kontrakten udløber således i 2016. GAL har nu lov til frit
at hverve nye medlemmer og udbyde ydelser til andre end foreningens medlem- mer. Voldgiftssagen har kostet 1,5 mio.
kr. at føre, men det var nødvendigt for at få afklaret længden af kontrakten med Canal Digital.
1/3 af nettet er up to date. Bestyrelsen foreslår derfor, at der optages lån, så en større del af nettet kan opgraderes. Der er
udarbejdet forslag til vedtægtsændringer. Billesgade-kontoret er solgt. Pris 1,6 mio. kr..
Mindre antenneforeninger slår sig sammen for at kunne matche de større udby- dere, men Box Danmark er under
afvikling, så GAL må nu selv gå ud og agere i forbindelse med køb af programmer hos udbyderne. GAL er den
forening, der sender flest HD-kanaler gratis, og flere kommer til. GAL er billigere end de store udbydere også med
hensyn til internet.
Det vides ikke, hvornår analogt TV er slut, måske om 2-3 år. En analog kanal kan erstattes med 7 digitale kanaler!
Fremtiden vil byde på et internetbaseret betalingssystem og individuelt TV, udvi- delse af foreningen uden geografiske
bindinger, forbedring af nettet via låneop- tagelse og fastholdelse af kontingentstørrelse, måske endda en nedsættelse.
Ingen havde bemærkninger til beretningen, der blev taget til efterretning.
Dagsordenens pkt. 2 – regnskab:
Regnskabet for 2009 blev gennemgået af kasserer Lars Mott. Flere medlemmer havde spørgsmål til regnskabet: Der
blev givet støtte til den interne revision, efterlyst udsendelse af regnskabet inden generalforsamlingen og kritik af
internetsupporten. Endvidere var der kritik af størrelsen af udgifterne til EDB og kopimaskine og undren over gælden til
Tarup Antennelaug.
Lars Mott oplyste, at det er en stor opgave at få regnskabet klar til generalfor- samlingen. Den interne revision må
spørge om alt, men spørgsmålene må have
de rette proportioner. Den interne revision har fået alt, den bad om, undtagen lønsedler af hensyn til persondataloven.
Strid om en udbetaling på 20.000 kr. er endt med, at beløbet er betalt tilbage. Kopimaskinen er dyr, men leasingkontrakten er desværre uopsigelig.
Søren Skaarup tilføjede, at det hvert år er et problem at få regnskabet færdigt. Man kunne udskyde generalforsamlingen,
men det giver så problemer med pro- gramsammensætningen pr. 1. april. Da Tarup Antennelaug og Kolibri skulle ind i
GAL, lå der 3 tilbud til Tarup Antennelaug, så GAL må betale.
Internetsupporten har ikke haft tilstrækkeligt antal henvendelser i forhold til det antal timer, der har været afsat. Der har
været driftsforstyrrelser, men det bliver der set på. Intern revisor, Niels Gertsen, anser det for revisionens opgave at
holde øje med bestyrelsen. Der har været problemer med udlevering af bilag, men det er kla- ret, bortset fra bilag om
udbetaling på 20.000 kr.. Godt at høre, at beløbet er betalt tilbage.
Der var ikke flere bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt. Budget for 2010 blev gennemgået af Lars Mott.
Bestyrelsen har budgetteret med en forhøjelse af bestyrelseshonoraret. Der venter et stort arbejde i 2010. Med- lem
Torben Mortensen konstaterede, at det er et fint budget med 7 mio. kr. i anlægsaktiver. Hvor kommer pengene fra? Lars
Mott: Fra medlemmerne. Herefter blev budgettet godkendt.

Dagsordenens pkt. 3 – forslag: 1. Steen Nicolaisen gennemgik bestyrelsens forslag til 2 alternative pakkesammensætninger, baseret på afstemning blandt medlemmerne: a. Minimumspakken b. Ønskepakken. Først stemmes om
Ønskepakken. Hvis ikke Ønskepakken vedtages, er Mini- mumspakken vedtaget. Flere medlemmer havde bemærkninger til
pakkerne, HD-kanaler, tyske kanaler og info-kanalen. Der foretoges afstemning: Ønskepakken blev vedtaget.
2. Søren Skaarup fremlagde bestyrelsens forslag om optagelse af et lån på 20 mio. kr., hvoraf halvdelen anvendes på TV og
halvdelen på internet. Der er i budgettet afsat 7 mio. kr. til opgradering af Internettet. Medlem Torben Mortensen mente ikke,
at foreningen skulle forpligte sig med lån igen. Foreningen skal sørge for at levere godt og billigt TV til medlemmerne. Bestyrelsen imødegik kritikken med oplysning om, at det drejer sig om at servicere GALs medlemmer bedst muligt. Forslaget
blev vedtaget.
3. Vedtægtsændringer. Dirigenten oplyste, at vedtægternes § 18 angiver, at en gyldig vedtagelse på en generalforsamling af
vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af samtlige af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Da dette ikke
kan lade sig gøre ud fra antallet af fremmødte, kræver § 18, at et forslag, der på generalforsamlingen har opnået flertal, skal
forelægges af besty- relsen på en ny generalforsamling, og på denne generalforsamling skal mindst halvdelen af foreningens
medlemmer eller mindst 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget. Carsten Jørgensen redegjorde for bestyrelsens ønsker og
tanker omkring ved- tægtsændringerne, som i 6 måneder er gennemarbejdet i et udvalg og udformet i samarbejde med
Forenede Danske Antenneforeningers juridiske afdeling. En del medlemmer var forundrede over, at generalforsamlingen ikke
kan vedta- ge ændringer til de foreslåede vedtægtsændringer. Dirigenten gjorde det klart, at gyldig vedtagelse kun kan ske af
forslag til æn- dringer, som er indsendt rettidigt.

Der var en del dialoger omkring ændringer vedrørende bestyrelsesansvar, fast- læggelse af kontingent og
repræsentantskab. Protest imod dirigentens udlægning af, hvad der kan vedtages, ønskedes ført til referat.
Herefter blev der stemt om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Forslaget blev vedtaget. Efterfølgende blev der
stemt om Torben Mortensens forslag til vedtægtsændrin- ger. Forslaget blev forkastet.
Der afholdes ny generalforsamling i overensstemmelse med § 18. 4. Forslagsstiller Hans Ole Olsen var ikke til stede.
Søren Skaarup forklarede, at de pågældende 3 kanaler sendes digitalt for at skaffe plads til flere kanaler. Be- styrelsen
anbefaler et nej til forslaget. Forslaget blev forkastet. 5. Søren Skaarup oplyste med henvisning til forslag fra Eva
Thomsen, der heller ikke var til stede, at der allerede findes en svensk radiokanal. Forslaget udgår.
Dagsordenens pkt. 4 – kontingentfastsættelse:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 845 kr.. Forslaget blev vedtaget.
Dagsordenens pkt. 5 – valg:
a. Søren Skaarup blev genvalgt. b. Som bestyrelsesmedlemmer opstillede:
Thomas Szücs, der fik 60 stemmer Mette Jørgensen, der fik 35 stemmer Jesper Nielsen, der fik 14 stemmer Jan Cort
Hansen, der fik 19 stemmer. Thomas Szücs og Mette Jørgensen blev valgt.
c. Som bestyrelsessuppleanter genopstillede Jesper Nielsen og Carl A. Knudsen. Begge blev valgt.
d. Niels Gertsen genvalgtes som revisor. e. Peter Pætau og Poul Appelgren valgtes som revisorsuppleanter.
Dagsordenens pkt. 6 – eventuelt:
Ingen ønskede ordet. Dirigent og formand takkede for et godt møde. Generalforsamlingen sluttede kl. 22.30.
Den 11. marts 2010
Ekstraordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug.
I alt 43 personer var mødt op.
Formanden Søren Skaarup bød velkommen og udtrykte glædelig overraskelse
over det store fremmøde.
Han forslog Søren B. Lindegaard og Vibeke Rasmussen fra Ret & Råd Fyn A/S
som henholdsvis dirigent og referent. Begge blev valgt.
Søren Lindegaard konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var
indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og derfor beslutningsdygtig.
Dirigenten konstaterede ligeledes, at dagsordenen kun omfatter 2 punkter: Vedtagelse af vedtægtsændringer og Eventuelt, og forespurgte forsamlingen, om der
var spørgsmål til dagsordenens 1. punkt.
Dagsordenens pkt. 1 – vedtagelse af vedtægtsændringer.
Et medlem ønskede uddybet forslaget til § 3 stk. 9 angående skader på forbindelseskabler m.v.. Carsten Jørgensen slog fast, at medlemmerne kun hæfter for
skader, de selv forvolder.

Et andet medlem efterlyste omtale af bestyrelsens ansvar i § 4. Carsten Jørgensen oplyste, at bestyrelsen i lighed med medlemmerne intet ansvar har, med
mindre de begår en strafbar handling. I øvrigt har foreningen tegnet en forsikring, der også omfatter bestyrelsesansvar.
Herefter foretoges afstemning. 29 stemte for forslaget, der dermed blev vedtaget.
Dagsordenens pkt. 2 – eventuelt.
Der var en del dialog omkring den på den ordinære generalforsamling vedtagne
pakkeløsning og den prisstigning, vedtagelsen indebærer.
Søren Skaarup oplyste, at der stadig foregår forhandlinger med udbyderne, men
at han næsten med sikkerhed kan sige, at prisstigningerne for pakkerne 3 og 4
knap vil blive af det oplyste omfang.
Han oplyste endvidere, at udbyderne er seje at forhandle med, og at den eneste
måde at "straffe" dem på, er at udelukke nogle af programmerne. Det kunne
være en mulighed på næste års generalforsamling at vedtage en pakkeløsning,
der udelukker nogle af de dyreste kanaler. Han slog endvidere fast, at det ikke
vil blive billigere den dag, man kan vælge individuelle løsninger og henviste her til den seneste omtale i dagspressen.
Et medlem ønskede, at der bringes en sammenligning mellem priser på internet
fra Canal Digital og Glenten i medlemsbladet.
Søren Skaarup oplyste, at en konsekvens af den nyligt afsluttede voldgiftssag
mod Canal Digital bl.a. indebærer, at medlemmer, der pr. 22/5 2004 fik leveret
internet af Canal Digital, ikke før aftalen med Canal Digital udløber, kan serviceres af Glenten.
Ingen ønskede herefter ordet og formanden takkede for et godt fremmøde.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 19.40.

